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Octenisept płyn (0,1g+2g)/100g 250 ml
 

Cena: 34,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,1g+2g)/100g

Opakowanie 250 ml

Producent SCHULKE & MAYR GMBH

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum, Phenoxyetha

Opis produktu
 

O produkcie
Lek stosowany w profilaktyce i leczeniu ran oraz zakażeń błon śluzowych i skóry. Octenisept® to produkt leczniczy o działaniu bakterio-,
grzybo- i wirusobójczym do stosowania jako środek odkażający skórę i jamę ustną, a także w leczeniu wspomagającym stanów
zapalnych w obrębie narządów rodnych.

Zalety
bezbarwny
bez zawartości chlorheksydyny i jodu
bezbolesny
bez alkoholu
szerokie spektrum działania

Obszar zastosowania
octenisept® jest wskazany do:
octenisept® odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami
niechirurgicznymi
wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach - np. szwów pozabiegowych
wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach
diagnostycznych
w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego
w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)
do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej)
ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej
w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także
w obrębie żołędzi prącia mężczyzny

octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować
produktu leczniczego octenisept® do płukania jamy brzusznej. Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu
dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwioobiegu np. na skutek pomyłkowej
iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidyny w leku octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest
ekstremalnie mało prawdopodobne.

Wskazówki dotyczące stosowania
Lek octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.
octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem, lub za pomocą
przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie.
Dezynfekcja skóry i błony śluzowej:

Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym lekiem
octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać
wymagnego czasu oddziaływania - minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne
zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt
leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran:

Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasaczonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używć zawsze przy
kazdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiekiem należy użyć octeniseptu w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej
nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych:

Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używć zawsze przy
każdej zmianie opatrunku. Produkt leczniczy działa odkażająco i znieczulająco. Odkażanie otoczenia rany należy przeprowadzić za
pomocą jałowych gazików nasączonych nierozcieńczonym lekiem octenisept®, promieniście od środka na zewnatrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy:

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1
minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że lek octenisept® skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m. in. G (+) i
G(-), grzyby, wirusy.
Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny:

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez
minimum 1 minutę.

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez
minimum 1 minutę.
Dezynfekcja jamy ustnej:
Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml leku octenisept® przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego:
Do pielegnacji kikuta pępowinowego należy uzyć gazika nasączonego lekiem octenisept®. Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę
wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.

Własciwości produktu
Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności
mikrobiologicznej. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.
Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex,
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 inaktywuje HBV i HIV).
Postać farmaceutyczna:
Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny.

Skład
100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze:
kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu
D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Właściwości farmakologiczne:
Właściwości farmakodynamiczne - grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; fenoksyetanol i leki złożone
zawierające fenoksyetanol. Kod ATC: D 08 AJ 57.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent: Schulke & Mayr GmbH

Karta informacyjna produktu leczniczego:
https://www.schuelke.com/pl-pl/products/octenisept-p-yn.php
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